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Comunicado de Imprensa 

 

XII REUNIÃO DE ORDENADORES NACIONAIS DA COOPERAÇÃO PALOP E 
TIMOR-LESTE 

COM A UNIÃO EUROPEIA 
Praia, 7 a 9 de Dezembro de 2016 

 

Terminou hoje, dia 9 de Dezembro de 2016 a XII Reunião dos Ministros, 
Ordenadores Nacionais do Fundo Europeu de Desenvolvimento dos Países 
Africanos de Língua Oficial Portuguesa e Timor-Leste com a União Europeia, 
tendo sido proferida a “Declaração da Praia” em que os responsáveis 
governamentais dos seis países reiteraram o empenho e o compromisso em 
prosseguir a cooperação entre si e com a União Europeia. 

Realçam o relacionamento histórico-cultural, linguístico, político e económico 
entre os PALOP-TL e a importância da cooperação entre os mesmo, e entre 
estes com a União Europeia, materializado no fortalecimento da cooperação 
em áreas de interesse mútuo. 

A “Declaração da Praia” reafirma o espírito de solidariedade, partilha e 
pertença duma comunidade com relevantes factores identitários comuns, 
sedimentados no processo de conquista das respectivas independências, que 
os Chefes de Estado dos PALOP-TL, reunidos há 25 anos, decidiram incentivar 
esta vertente de cooperação sul-sul em parceria com a União Europeia. 

Nas “Conclusões Conjuntas” alcançadas pelos seis países e a União Europeia, 
os signatários registam com apreço a evolução positiva desta cooperação e 
incentivam todos os intervenientes a continuar as acções necessárias para 
uma implementação sustentada dos projectos, estabelecimento de sinergias e 
o envolvimento participativo de todos os beneficiários, num quadro regional de 
integração. 

O “Programa de Cooperação PALOP-TL/UE”, prosseguirá as suas actividades 
sob a coordenação de Moçambique tendo ocorrido a passagem da Presidência 
Política, de São Tomé e Príncipe para Cabo Verde, na pessoa do Ministro das 
Finanças e Administração Pública e Ordenador Nacional do FED. 

 

Praia, 9 de Dezembro de 2016 
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